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Druk nr 2897
 Warszawa, 16 marca 2010 r.

SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja 
Rady Ministrów  

 10-26-10  

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowny Panie Marszałku 

 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

 o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
awie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

 

U S T A W A 

z dnia                               

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21: 

a) w ust. 1 pkt 72 otrzymuje brzmienie: 

„72) dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących 

leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych sklasyfikowanych 

w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 

i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) 

w grupowaniu o symbolu (PKWiU ex 02.30.40.0) – ze zbioru dokonywanego 

osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny,”, 

b) dodaje się ust. 33 w brzmieniu: 

„33. Oznaczenie „ex”, zamieszczone w ust. 1 pkt 72, wskazuje, że zakres 

wymienionych wyrobów jest węższy niż określony w podanym grupowaniu 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.”; 

2) w art. 22a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 



„4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupowaniu o symbolu 30.11 „Statki i konstrukcje 

pływające”.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)) w art. 16a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

(Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, 

poz. 1753) w grupowaniu o symbolu 30.11 „Statki i konstrukcje pływające”.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, 

z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) działalność usługowa – pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem 

są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 

wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, 

poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) 

wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.4)), z zastrzeżeniem 

pkt 2 i 3,”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania 

PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony 

w tym grupowaniu.”; 

2) w art. 12 w ust. 1:  

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) 17 % przychodów ze świadczenia usług:  

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), 

b) pośrednictwa w: 

– sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej 

przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),  

– pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek 

(PKWiU 45.11.49.0),  

– sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych 

(z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 

45.19.41.0),  

– pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),  

– sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),  

– sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 

45.40.40.0), 

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem 

załącznika nr 2 do ustawy, 

d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi 

(PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych 

(PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU 

ex 52.22.14.0),  

e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem 

załącznika nr 2 do ustawy, 

f) związanych z wydawaniem: 

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem 

publikowania gier komputerowych w trybie on-line, 

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),  

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),  
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– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU 

ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,  

g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 

62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych 

grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 

62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU 

ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), 

związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 

62.03.1),  

h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni 

audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2), 

i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), 

z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, 

j) wynajmu i dzierżawy: 

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),  

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez 

kierowcy (PKWiU 77.12.1),  

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),  

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),  

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),  

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),  

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, 

bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), 

k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych 

z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),  

l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów 

(PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie 

rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek 

zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 

79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), 
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w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie 

rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), 

m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na 

utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, 

wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw 

(PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, 

dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), 

n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,  

o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych 

(call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), 

związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),  

p)  poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU 

ex 85.60.10.0), 

r) pomocy społecznej: 

– bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej 

świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze 

doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),  

– bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom 

w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 

ex 88.10.12.0),  

– bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób 

niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),  

– bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),  

– doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),  

– bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób 

bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0) 

— z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 – 5,”, 

b) w pkt 3 lit.c – e otrzymują brzmienie: 
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„c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom 

(PKWiU 84.25.11.0), 

d) przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 

85.10.10.0),  

e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów 

botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 

(PKWiU 91.04.1),”, 

c) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie 

z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do grupowania 01.62.10.0 – usługi 

wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,”; 

3) w art. 23:  

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii 

usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych 

wymienionych w grupowaniach: ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 

oraz ex 21.20.23.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze 

świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli,”, 

b) uchyla się ust. 2; 

4) załączniki nr 1 i 2 do ustawy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 

nr 1 i 2 do niniejszej ustawy; 

5) w załączniku nr 3 do ustawy: 

a) w części I ust. 5 Objaśnień do tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku 

niewymienione” otrzymuje brzmienie: 

„5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się 

usług: 

1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),  

2) objętych grupowaniem „Pozostałe owoce i warzywa przetworzone 

i zakonserwowane” (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo 
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psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, 

pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),  

3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),  

4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem 

i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),  

5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek 

(PKWiU ex 33.12.16.0),  

6) objętych grupowaniem „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem 

ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” (PKWiU dział 37),  

7) związanych: 

a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do 

recyklingu (PKWiU 38.11.1),  

b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do 

recyklingu (PKWiU 38.11.2),  

c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż 

niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),  

d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),  

e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów 

niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),  

f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego 

usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),  

g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),  

h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 

38.22.19.0),  

i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych 

odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług 

zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego 

przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),  
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8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką 

odpadami (PKWiU dział 39),  

9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących 

przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub 

przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży 

(PKWiU ex 41.00),  

10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących 

przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub 

przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),  

11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską 

(PKWiU ex 43.99),  

12) w zakresie: 

a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),  

b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 

45.3),  

c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz 

sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU 

ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem „Usługi konserwacji 

i naprawy motocykli, włączając motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),  

13) objętych grupowaniem „Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego 

pojazdami samochodowymi” (PKWiU dział 46),  

14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych 

(PKWiU 47.00.81.0),  

15) objętych grupowaniem: 

a) „Transport lądowy i rurociągowy” (PKWiU dział 49),  

b) „Transport wodny” (PKWiU dział 50),  

c) „Transport lotniczy” (PKWiU dział 51),  

d) „Magazynowanie i usługi wspomagające transport” (PKWiU dział 52),  
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16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych 

(operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych 

i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów 

żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych 

i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),  

17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I), 

18) związanych z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, 

licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków 

i innych publikacji (PKWiU ex 58.1), związanych z wydawaniem 

oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem „Pakiety pozostałego 

oprogramowania użytkowego” (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących 

wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,  

19) objętych grupowaniem: 

a) „Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi” (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych 

z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),  

b) „Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały 

nagrań dźwiękowych” (PKWiU 59.20.1),  

c) „Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały 

nagranych programów radiowych” (PKWiU 59.20.2),  

20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych 

(PKWiU dział 60),  

21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),  

22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług 

powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu 

peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),  

23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),  
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24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem 

usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 

64.20.10.0,  

25) związanych z obsługą rynku nieruchomościami (PKWiU dział 68),  

26) objętych grupowaniem „Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne” 

(PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,  

27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),  

28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na 

stanowiska kierownicze – dotyczy wyłącznie usług biur i agencji 

castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów 

telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),  

29) świadczonych: 

a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów 

(PKWiU 79.11.1),  

b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji 

zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych 

(PKWiU 79.11.2),  

c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),  

d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),  

e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 

79.90.20.0),  

f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności 

(PKWiU 79.90.31.0),  

g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych 

(PKWiU 79.90.32.0),  

h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe 

i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),  

10 



30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych 

z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych 

z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),  

31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), 

sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),  

32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług 

wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),  

33) objętych grupowaniem: 

a) „Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie 

obowiązkowych zabezpieczeń społecznych” (PKWiU dział 84),  

b) „Usługi w zakresie edukacji” (PKWiU dział 85), 

c) „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU dział 86), 

d) „Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem” (PKWiU dział 87),  

34) pomocy społecznej bez zakwaterowania – w tym usług udzielania pomocy 

międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie 

z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),  

35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział         

90-93),  

36) świadczonych przez organizacje członkowskie z wyłączeniem usług 

promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),  

37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 

95.11.10.0),  

38) objętych grupowaniem: 

a) „Pozostałe usługi indywidualne” (PKWiU dział 96),  

b) „Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne” (PKWiU 

99.00.10.0).”, 

b) w części II w Objaśnieniach: 

– ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
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„3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą 

również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 

58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji 

miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb 

i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 

20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru 

toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0). 

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również 

dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu 

na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów 

i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 

01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni 

ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy 

(PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol 

PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).”, 

– uchyla się ust. 5. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

 
                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 

poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, 
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, 
poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. 
Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, 
Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. 
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, 
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, 
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, 
poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, 
poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, 
poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, 
Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, 
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, 
poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, 
poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, 
poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. 
Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316,  Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, 
poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6 poz. 33, Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz. 587, Nr 79, 
poz. 666, Nr 91, poz. 741, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i 1037, Nr 127, poz. 1052, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 i 1541 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146. 
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, 

Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, 
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, 
poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, 
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, 
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, 
Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, 
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, 
poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, 
poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, 
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3 poz. 11, 
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, 
Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, 
z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, 
poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, 
poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, 
poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 
i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13 i Nr 28, poz. 146. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, 
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/02-kt 
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Załączniki do ustawy z dnia                     .       

Załącznik nr 1 

 

WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO 
(ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE) 

 
 
Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu 
Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 25.71.1 Wyroby nożownicze i sztućce z wyłączeniem PKWiU 25.71.15.0 
2 ex 25.72.14.0 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów 

silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali 
nieszlachetnych 

3 ex 25.99.24.0 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, 
obrazków lub podobne, ramki z lusterkami z metali 
nieszlachetnych – w tym medale 

4 ex 25.99.29.0 Wyroby z metali nieszlachetnych  pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

5 ex 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części 
6 ex 27.40.2 Lampy i osprzęt oświetleniowy 
7 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, 

ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym  
8 ex 32.12.14.0 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł 

naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub 
półszlachetnych – w tym medale z metali szlachetnych, z 
wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części 
wykonanych z metali szlachetnych 

9 ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby – w tym medale oprawione w 
biżuterię, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz 
ich części wykonanych z metali nieszlachetnych pokrytych 
metalem szlachetnym 

Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki 
Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 23.41.11.0  Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły 

gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również 
chińskiej 

2 ex 23.41.12.0  Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, 
również chińskiej 

3 ex 23.41.13.0  Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne  
4 ex

  
23.49.12.0  Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – z 

wyłączeniem wyrobów budowlanych   
5 ex 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części 
6 ex 27.40.2 Lampy i osprzęt oświetleniowy 
7 ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 
8 ex 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu 

(włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów  
wyłącznie: fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar oraz 
ich części, części fajek, z ceramiki 
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1 2 3 
9 ex 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z 

wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie: 
– współczesnych artystycznych wyrobów z ceramiki innych niż 

rzeźby i posągi 
10 ex 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy 

dotyczy wyłącznie: 
– współczesnych oryginałów rzeźb, posągów, z ceramiki 

Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła 
Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 23.13.12.0  Kieliszki i szklanki z wyłączeniem szklano-ceramicznych  
2 ex 23.13.13.0   Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, 

kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.  
3 ex 23.19.24.0  Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane 

tablice informacyjne itp.  
4 ex 23.19.26.0  Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
5 ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 

dotyczy wyłącznie: 
– biżuterii sztucznej szklanej 

6 ex 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z 
wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie: 
– współczesnych artystycznych wyrobów ze szkła innych niż 

rzeźby i posągi 
7 ex 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy 

dotyczy wyłącznie: 
– współczesnych oryginałów rzeźb i posągów, ze szkła 

Część IV. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, 
rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru 

Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna 

dotyczy wyłącznie: 
– beczek i kompletów beczkowych z drewna iglastego, z drewna 

liściastego, baryłek do płynów z drewna  
2 ex 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna 
3 ex 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i 

podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna 
4 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów 

oraz pozostałe wyroby, z drewna – z wyłączeniem:  
1) części obuwia z drewna (bez cholewek i usztywniaczy); 
2) części, ozdób i dodatków z drewna do wyrobów ujętych w 

grupowaniach PKWiU: 15.12.11.0 i 32.99.21.0 
5 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju 

stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie 
z wyłączeniem: 
– mat z trzciny pospolitej izolacyjnych, mat z trzciny pospolitej 

podtynkowych  
– mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa  
– wyroby z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem 

roślinnych), gdzie indziej niesklasyfikowanych 
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1 2 3 
6 ex 17.22.11.0 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki 

higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy 
celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien 
celulozowych 
dotyczy wyłącznie: 
– serwetek i obrusów z papieru, waty celulozowej lub bibułki 

tissue 
7 ex 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt 

oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria 
odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty 
celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych 
dotyczy wyłącznie: 
– wyrobów do użytku domowego z papieru, waty celulozowej 

lub bibułki tissue – firanek  
8 ex 17.23.13.0 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i 

pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury 
dotyczy wyłącznie: 
– pamiętników 

9 ex 17.23.13.0 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i 
pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury 
dotyczy wyłącznie: 
– albumów na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury 

10 ex 17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze  
i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; 
pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
dotyczy wyłącznie:  
– koronek i haftów z papieru lub tektury 

11 ex 31.00.12.0 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej 
12 ex 31.02.10.0 Meble kuchenne 

dotyczy wyłącznie: 
– mebli kuchennych drewnianych regionalnych i artystycznych 

13 ex 31.09.12.0 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach 
stołowych i salonach  

14 ex 31.09.13.0 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
15 ex 31.09.14.0 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych 

materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa) 
16 ex 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby  

dotyczy wyłącznie: 
– biżuterii sztucznej, pozostałej – z drewna 

17 ex 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu 
(włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów 
dotyczy wyłącznie: 
– fajek i cybuchów, cygarniczek do papierosów i cygar oraz ich 

części, części fajek – o charakterze pamiątkarskim, z drewna 
lub korzenia 

Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze 
Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 13.20.1 Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z 

wyłączeniem tkanin specjalnych 
2 ex 13.20.20.0 Tkaniny bawełniane 
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1 2 3 
3 ex 13.20.4 

 
z wyjątkiem: 
13.20.44.0 
13.20.46.0 

Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté 
oraz pozostałe tkaniny specjalne 
 
Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych 
Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi 

4 ex 13.91.19.0 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
dotyczy wyłącznie: 
- tkanin o ściegu dzianinowym lub szydełkowym 

5 ex 13.92.11.0 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych 
6 ex 13.92.12.0 Pościel 
7 ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety 
8 ex 13.92.14.0 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne 
9 ex 13.92.15.0 Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; 

lambrekiny okienne i łóżkowe 
10 ex 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów 
itp. 

11 ex 13.93.11.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe 
wiązane 

12 ex 13.93.12.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, 
z wyłączeniem igłowych i flokowanych 

13 ex 13.93.13.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe 
igłowe 

14 ex 13.93.19.0 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, 
włączając filcowe 

15 ex 13.96.17.0 Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za 
pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp. 

16 ex 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; 
koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji 

17 ex 13.99.12.0 Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji 
Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe 
Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 13.92.12.0 Pościel 
2 ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety 
3 ex 14.13 

z wyjątkiem: 
14.13.4 
 

Pozostała odzież wierzchnia 
 
Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

4 ex 14.14 
z wyjątkiem: 
14.14.25.0 

Bielizna 
 
Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i 
podobne artykuły oraz ich części 

5 ex 14.19 
z wyjątkiem: 
14.19.12.0 

Pozostała odzież i dodatki odzieżowe  
 
Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z 
dzianin metrażowych 

6 ex 14.31.10.0 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze 
7 ex 14.39.10.0 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby 

dziane 
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Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane 
Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 14.11.10.0 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej 
2 ex 14.20.10.0 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór 

futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy 
3 ex 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla 

zwierząt – z wyłączeniem biczy i szpicrut, lasek, lasek z siodełkiem 
i innych lasek 

4 ex 15.12.19.0 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju 
stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp. 
dotyczy wyłącznie: 
– wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 
5 ex 15.20 Obuwie 
6 ex 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z 

wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i 
rzeźbiarzy 
dotyczy wyłącznie: 
– współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry 

7 ex 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy 
dotyczy wyłącznie: 
– współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry 

Część VIII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno niewymienione 
Lp. Symbol PKWiU  Nazwa wyrobu 
1 2 3 
1 ex 13.99 Wyroby  tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane  

dotyczy wyłącznie:  
– puszków do pudru 

2 ex 15.12 Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne 
wyroby kaletnicze  
– dotyczy wyłącznie: batów i szpicrut 

3 ex 16.29 Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów  
w rodzaju stosowanych do wyplatania  
dotyczy wyłącznie:  
– rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów, 
– bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu 

4 ex 17.29 Pozostałe wyroby z papieru i tektury  
dotyczy wyłącznie:  
– papierowych ozdóbek 

5 ex 20.51 Materiały wybuchowe; zapałki  
dotyczy wyłącznie:  
– zapałek 

6 ex 22.19 Pozostałe wyroby z gumy  
dotyczy wyłącznie: 
– szczotek gumowych,  
– cybuchów fajek z ebonitu, 
– grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych 

artykułów z ebonitu 
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1 2 3 
7 ex 22.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa  

dotyczy wyłącznie: 
– sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytki winylowe, 

linoleum, itp., z tworzyw sztucznych 
8 ex 22.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych  

dotyczy wyłącznie: 
– cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych 

artykułów, z tworzyw sztucznych 
9 ex 25.99 Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
dotyczy wyłącznie: 
– termosów i butelek metalowych, 
– metalowych odznak i insygniów wojskowych, metalowych 

wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek 
10 ex 26.51.32.0 Przyrządy traserskie 
11 ex 28.99 Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
dotyczy wyłącznie: 
– karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla 

wesołych miasteczek 
12 ex 30.92 Rowery i wózki inwalidzkie 

dotyczy wyłącznie: 
– wózków dziecięcych 

13 ex 32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne – z wyłączeniem 
instrumentów muzycznych strunowych smyczkowych oraz gitar i 
harf 

14 ex 32.99 Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane  
dotyczy wyłącznie: 
– globusów plastycznych 
– tablic do pisania  

15 ex 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z 
wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i 
rzeźbiarzy 
dotyczy wyłącznie:  
– prac wykonanych ręcznie np. druków reklamowych 

wykonanych przez artystów innych niż autorzy, kompozytorzy, 
artyści wykonawcy, malarze, graficy i rzeźbiarze 

16 ex 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy 
dotyczy wyłącznie: 
– współczesnych obrazów, rysunków, pasteli, grafik, plakatów, 

druków reklamowych wykonanych ręcznie, 
– współczesnych oryginałów rzeźb, posągów z dowolnego 

materiału 
 



7 

Załącznik nr 2 

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z 
OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, 

OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG  

Lp. Symbol PKWiU  Nazwa usługi 
1 2 3 

1 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem 
dotyczy wyłącznie: 
– doradztwa w zakresie zarządzania lasem 

2  41.00.10.0 Budynki mieszkalne 
3  41.00.20.0 Budynki niemieszkalne 
4 ex 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z 

budową dróg kołowych i szynowych 
dotyczy wyłącznie: 
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 
w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg 
szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, 
mostów i tuneli 

5 ex 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane 
związane z budową rurociągów 
dotyczy wyłącznie: 
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 
w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i 
sieci rozdzielczych 

6 ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty 
ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 
dotyczy wyłącznie: 
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 
w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 

7 ex 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane 
związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej 
dotyczy wyłącznie: 
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 
w celu przygotowania lub budowy portów morskich i 
pozostałych obiektów inżynierii wodnej 

8 ex 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową 
pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
dotyczy wyłącznie: 
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 
w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i 
produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych 
obiektów inżynierskich 



8 

1 2 3 
9  46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i 

chemikaliów przemysłowych 
10  46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń 

przemysłowych, statków i samolotów  
11  46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych 

określonych towarów  
12  46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego 

rodzaju 
13  52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów 
14 ex 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

dotyczy wyłącznie: 
– usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach 

wolnocłowych 
15  55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w 

pozostałych środkach transportu 
16  58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, 

broszur, ulotek, map itp. 
17  58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z 

wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) 
18  58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i 

pozostałych periodyków 
19  58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych 

wyrobów drukowanych 
20  58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z 

gier komputerowych 
21  58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z 

programów komputerowych 
22 ex dział 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 
z wyłączeniem: 
– sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, 

nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 
59.11.30.0), 

– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych 
(PKWiU 59.20.3), 

– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań 
dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0) 

23  dział 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i 
abonamentowych 

24  63.91.1 Usługi agencji informacyjnych 
25  63.99 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
26  Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 
27  68.10.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
28  68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi**** 
29 ex 68.3 

z wyjątkiem: 
68.32.1 

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości  
 
Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie** 
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1 2 3 

30  dział 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego 
31 ex dział 70 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z 

zarządzaniem 
z wyłączeniem: 
usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 
70.22.16.0)  

32  dział 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz 
technicznych 

33  dział 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 
34  dział 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej 
35  74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania  
36 ex 74.20.2 Usługi fotograficzne specjalistyczne  

dotyczy wyłącznie: 
– usług fotoreporterów, 
– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych 

37  74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych* 
38 ex 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi 

doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane  
dotyczy wyłącznie:  
– usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych, 
– usług prognozowania pogody, 
– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem 

wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, 
– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa 

39 ex 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
z wyłączeniem: 
– usług doradców w zakresie agronomii 

40  77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z 
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 

41  78.10.1 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy 
42  79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal 

wystawienniczych 
43  79.90.39.0 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy 

rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w 
zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

44  dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 
z wyłączeniem: 
– robót związanych z instalowaniem systemów 

przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym 
monitoringiem 

45 ex 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku 
dotyczy wyłącznie: 
– usług związanych z obsługą budynków będących własnością 

rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe 
46 ex 82.9 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane  
z wyłączeniem:  
– usług przyjmowania telefonów 



 
1 2 3 

47 ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w 
zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 
z wyłączeniem: 
– usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem 

pożarom (PKWiU 84.25.11.0)*** 
48 ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji* 

z wyłączeniem: 
– usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),*** 
– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i 

uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie 
pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0) 

49  dział 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej* 
50  87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej 

opiekę pielęgniarską* 
51 ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom 

z zaburzeniami psychicznymi 
dotyczy wyłącznie: 
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych 

osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż 
zarejestrowane szpitale* 

52 ex 87.30.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom 
w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym 
dotyczy wyłącznie: 
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych 

osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym 
przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale* 

53 ex 88.99.1 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
dotyczy wyłącznie: 
– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, 

psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane 
szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,* 

– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i 
imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia 

54  dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe 
55 ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w 

zakresie kultury 
z wyłączeniem: 
– usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i 

zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 
(PKWiU 91.04.1)*** 

56  dział 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją 
57  dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie 
58  96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych 

zawodów.  
**  Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów. 
***  Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów. 
****  Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 

poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a. 
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U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) w swojej treści odwołują się do 

klasyfikacji PKWiU. 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

(Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, 

poz. 1753). Rozporządzenie to wprowadza nową klasyfikację PKWiU.  

Zgodnie z § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia do celów opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych oraz karty podatkowej do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską 

Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). Z powyższego wynika, że po 

dniu 31 grudnia 2010 r. brak będzie podstawy prawnej do odwoływania się w wielu 

przypadkach w przepisach podatkowych do klasyfikacji PKWiU określonej 

ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.  

Projekt zakłada zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmianie podlegają te przepisy wskazanych 

ustaw, które obecnie w swej treści odwołują się do klasyfikacji PKWiU z 1997 r. Po wejściu 

w życie przedmiotowego projektu zmienione przepisy będą odwoływać się do nowo 

wprowadzonej klasyfikacji PKWiU z 2008 r. 

Najistotniejszym założeniem projektu jest, aby wejście w życie nowych przepisów nie 

wpłynęło w żaden sposób na zmianę statusu prawnopodatkowego podatników.  

Należy podkreślić, iż celem projektu jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw 

grupowań PKWiU z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych. 



Ponadto projekt w art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 5 lit. b tiret drugie zawiera zmiany porządkowe. 

Są one konsekwencją wprowadzenia ust. 4 w art. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowiącego 

objaśnienie, iż ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego 

grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony 

w tym grupowaniu.  

Mając na uwadze, iż zakres przedmiotowy wprowadzanych zmian do przepisów 

poszczególnych ustaw dotyczących podatków dochodowych jest we wszystkich ustawach taki 

sam, przyjęto, że jedną nowelizacją zmienia się wszystkie ustawy z zakresu podatków 

dochodowych. 

Wejście w życie ustawy 

Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2011 r. Do końca 2010 r. na  

potrzeby podatków dochodowych obowiązuje klasyfikacja PKWiU z 1997 r. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje ustawa  

Ustawa będzie miała zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, 

podatku dochodowego od osób prawnych i zryczałtowanego podatku dochodowego od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

2. Cel wprowadzenia ustawy 

Dostosowanie przepisów do nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 r. 

3. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy został przesłany do konsultacji społecznych organizacjom zrzeszającym 

przedsiębiorców oraz związkom zawodowym. 

Projekt otrzymali: 

1. Business Centre Club  

2. Konfederacja Pracodawców Polskich 

3. Polska Rada Biznesu 

4. Krajowa Izba Gospodarcza 

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 

6. Związek Banków Polskich 

7. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

8. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 

9. Krajowa Izba Radców Prawnych 

10. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

11. Związek Rzemiosła Polskiego 

12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

13. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.  

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt został zamieszczony 
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na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – www.mofnet.gov.pl 

Od tego momentu każdy mógł zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem (art. 7 ust. 1 

ww. ustawy).  

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

4. Skutki wprowadzenia ustawy 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego – brak wpływu.  

Wpływ regulacji na rynek pracy – brak wpływu. 

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw – brak wpływu.  

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów – brak wpływu. 

Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – proponowany projekt ustawy jest 

zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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